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Temats: Lūgumraksts Nr. 0260/1999, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Daniel 
Pequeño Prado un kam pievienoti 4000 paraksti, par Vigo komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu, kas uzbūvēta par Kopienas finansējumu

Lūgumraksts Nr. 0462/2006, ko iesniedza Spānijas organizācija „Plataforma Pola 
Defensa da Ría de Vigo”, par Galīsijas piekrastes, jo īpaši Vigo līča aizsardzību 
no piesārņojuma un kaitējuma videi

1. Lūgumraksta Nr. 0260/1999 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, Vigo iedzīvotāji, ir noraizējušies par iespējamiem traucējumiem un 
kļūdām Vigo komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas uzbūvēta mitrājos ap Rio Lagares
estuāru, projektā un darbībā. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka papildus tam, ka attiecīgā 
iekārta rada ievērojamas neērtības vietējiem iedzīvotājiem, tā neatbilst Dzīvotņu direktīvas 
Nr. 92/43/EEK noteikumiem un ietekmē vienu no lielākajām pludmalēm Vigo apgabalā. 
Noslēgumā lūgumraksta iesniedzēji lūdz nodrošināt, lai attiecībā uz attīrīšanas iekārtas 
plānoto paplašināšanu, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, 
netiktu vēlreiz pieļautas tās pašas kļūdas.

Lūgumraksta Nr. 0462/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji vērš uzmanību uz Eiropas Savienības 2003. gadā izteikto prasību 
Galīsijas iestādēm izstrādāt programmu, lai samazinātu piesārņojumu Vigo līcī. (Skatīt 
2003. gada 24. jūlija IP/03/1107, kurā iekļauts Komisijas lēmums, cita starpā, uzsākt 
tiesvedību pret Spāniju par tiesību aktu neīstenošanu attiecībā uz municipālajiem 
notekūdeņiem, peldvietām un gliemeņu dobēm dažādās Vigo līča pludmalēs Galīsijā). 
Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas, ka tā vietā ir plānoti un īstenoti tikai jauni projekti, kas kaitē 
līcim, piemēram, rūpniecisko atkritumu un ekskrētu glabātuves, zemes uzbērumi, dambji, 
mākslīgās pludmales, mazo kuģu ostas, ostas paplašināšana un citi. Turklāt tas tika darīts, 
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neveicot ietekmes uz vidi novērtējumus vai atbilstību citiem standartiem. Lūgumraksta 
iesniedzēji mudina veikt saskaņotu pētījumu par visu Vigo līci, ņemot vērā visus aspektus, 
tostarp vides aizsardzību.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0260/1999 atzīts par pieņemamu 1999. gada 14. jūlijā un 
Lūgumraksts Nr. 0462/2006 atzīts par pieņemamu 2006. gada 31. oktobrī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999, kas saņemta 2000. gada 
22. februārī

„Lūgumraksta iesniedzēji, Vigo iedzīvotāji, ziņo par pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
projekta kļūdām un darbības problēmām un apgalvo, ka tā kaitē videi un rada neērtības 
apkaimē.

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju mitrājus ap Rio Lagares estuāru, kur tika uzbūvēta 
attiecīgā attīrīšanas iekārta, Spānijas iestādes neiekļāva Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvā 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras saglabāšanu 
(Natura 2000 tīkls) un nenoteica par īpaši aizsargājamām teritorijām atbilstīgi grozītajai 
Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvai 79/409/EEK2 par savvaļas putnu saglabāšanu; tāpat 
šī teritorija netika klasificēta par svarīgu teritoriju ornitoloģijas sarakstos iekļautajiem 
putniem.

Tomēr Vigo atrodas teritorijas, kas noteiktas par peldvietām atbilstīgi Padomes 1975. gada 
8. decembra Direktīvai 76/160/EEK3 attiecībā uz peldvietu ūdens kvalitāti, jo īpaši Samilas 
pludmale, kur ūdens kvalitāte neatbilst minētās direktīvas noteikumiem, jo vismaz astoņus 
gadus veiktie mērījumi ir parādījuši, ka noteikti parametri ir regulāri pārsnieguši minētajā 
direktīvā noteiktās robežas.

Komisija 1999. gada 21. oktobrī nosūtīja Spānijas iestādēm vēstuli, lūdzot papildu 
informāciju, lai pārbaudītu, vai komunālo notekūdeņu attīrīšana un notekūdeņu dūņu 
apglabāšana atbilst Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK4 noteikumiem 
attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Tāpat Komisija jautāja, vai ir veikts ietekmes uz 
vidi novērtējums sākotnējam plānam. Saskaņā ar Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvu 85/337/EEK5 par noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu šādu novērtējumu vajadzēja veikt, ja dalībvalsts uzskatīja, ka tas ir vajadzīgs 
projekta īpatnību dēļ. Gadījumā, ja šāds novērtējums tika veikts, Komisija lūdza sniegt tā 
rezultātā iegūtos pētījuma datus un mērījumus.

Noslēgumā Komisija lūdza paskaidrot, kāpēc Samilas pludmale neatbilda attiecīgajai 
direktīvai par ūdens kvalitāti pludmalēs, un sniegt informāciju par attīrīšanas iekārtas plānoto 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
3 OV L 31, 5.2.1976., 1. lpp.
4 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.
5 OV L 194, 25.7.1985., 39. lpp.
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paplašināšanu.”

4. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999, kas saņemta 
2000. gada 20. jūlijā

„Pēc Lūgumrakstu komitejas sanāksmes 2000. gada 17. un 18. aprīlī, divpusējā sanāksmē ar 
Komisijas piedalīšanos, kas notika Briselē 2000. gada 26. aprīlī, attiecībā uz Spānijas veikto 
Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK1 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
īstenošanu Spānijas iestādes sniedza informāciju par Vigo pilsētas komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu.

Saskaņā ar šo informāciju 1999. gadā tikai 62 % pilsētas komunālo notekūdeņu tika otrreiz 
(bioloģiski) attīrīti, kā to pieprasa 2000. gada 31. decembra direktīva. Ņemot vērā to, ka 
vajadzīgo attīrīšanas darbu uzsākšanai būtu vajadzīgi vairāki gadi, visticamāk situācija 
atvēlētajā laikā, tas ir, līdz 2000. gada beigām, neatbildīs nosacījumiem attiecīgajā direktīvā.

Tāpat šajos apstākļos visticamāk neattīrītie notekūdeņi negatīvi ietekmēs vidi un jo īpaši 
veicinās piesārņojumu Samilas pludmalē.

Komisija pašlaik pārbauda situāciju visās lielākajās Eiropas pilsētās attiecībā uz to 
pienākumiem, kas noteikti attiecīgajā direktīvā, un 2001. gada sākumā, iespējams, uzsāks 
pienākumu neizpildes procedūru pret dalībvalstīm, kas nav ievērojušas gala termiņu –
2000. gada 31. decembri. Viena no šīm dalībvalstīm ir Spānija, kur vairākas lielas pilsētas, 
tostarp Vigo, visticamāk ievērojami pārsniegs noteikto laiku.

Komisija vēlas paziņot jaunāko pieejamo informāciju:

Pirmkārt, jaunākie dati par ūdens kvalitāti Vigo apgabala peldvietās ir uzmundrinoši. 
Komisijas jaunākajā ziņojumā par peldvietu ūdens kvalitāti, kas sniegts 2001. gada 21. maijā, 
secināts, ka visas 18 pludmales Vigo apgabalā, tostarp Samilas pludmales, šobrīd atbilst 
obligātajiem standartiem saskaņā ar Peldvietu ūdens direktīvu2 un 15 pludmalēm no tām ir 
stingrāki normatīvie rādītāji.

Tādējādi dati par šo apgabalu atspoguļo noteiktus peldvietu ūdens kvalitātes uzlabojumus 
pēdējos gados.

Otrkārt, Komisija ir papildus novērtējusi progresu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībā 
visās dalībvalstīs. Komisija 2001. gada martā komisāra M. Wallström rīkotā semināra laikā 
iepazīstināja sabiedrību ar pirmo provizorisko ziņojumu. Īstenošanas ziņojuma par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīvu3 galīgo versiju ir paredzēts sagatavot 2001. gada beigās. Tajā 
būs informācija par dalībvalstu veikto notekūdeņu attīrīšanu saskaņā ar 1998. gada izpildes 
termiņu attīrīšanai jutīgos apgabalos, informācija par šādu jutīgu apgabalu atbilstīgu 
noteikšanu un notekūdeņu attīrīšanas situāciju lielākajās pilsētās.

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.
2 Padomes 1975. gada 8. decembra Direktīva 76/160/EEK par peldvietu ūdens kvalitāti, OV L 31, 5.2.1976.
3 Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, OV L 135, 
30.5.1991.
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Attiecībā uz Vigo aglomerāciju notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas gala termiņš bija 
2000. gada 31. decembris. Komisija novērtēs šīs aglomerācijas (kā arī visu pārējo dalībvalstu 
aglomerāciju, uz kurām attiecās šis gala termiņš) atbilstību un neatbilstības gadījumā veiks 
vajadzīgās iniciatīvas, tostarp vajadzības gadījumā pienākumu neizpildes procedūras.”

5. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999, kas saņemta 
2001. gada 28. septembrī

„Komisija vēlas paziņot jaunāko pieejamo informāciju:

Pirmkārt, jaunākie dati par ūdens kvalitāti Vigo apgabala peldvietās ir uzmundrinoši. 
Komisijas jaunākajā ziņojumā par peldvietu ūdens kvalitāti, kas sniegts 2001. gada 21. maijā, 
ir secināts, ka visas 18 pludmales Vigo apgabalā, tostarp Samilas pludmales, šobrīd atbilst 
obligātajiem standartiem saskaņā ar Peldvietu ūdens direktīvu1 un 15 pludmalēm no tām ir 
stingrāki normatīvie rādītāji.

Tādējādi dati par šo apgabalu atspoguļo noteiktus peldvietu ūdens kvalitātes uzlabojumus 
pēdējos gados.

Otrkārt, Komisija ir papildus novērtējusi progresu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībā 
visās dalībvalstīs. Komisija 2001. gada martā komisāra M. Wallström rīkotā semināra laikā 
iepazīstināja sabiedrību ar pirmo provizorisko ziņojumu. Īstenošanas ziņojuma par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīvu2 galīgo versiju ir paredzēts sagatavot 2001. gada beigās. Tajā 
būs informācija par dalībvalstu veikto notekūdeņu attīrīšanu saskaņā ar 1998. gada izpildes 
termiņu attīrīšanai jutīgos apgabalos, informācija par šādu jutīgu apgabalu atbilstīgu 
noteikšanu un notekūdeņu attīrīšanas situāciju lielākajās pilsētās.

Attiecībā uz Vigo aglomerāciju notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas gala termiņš bija 
2000. gada 31. decembris. Komisija novērtēs šīs aglomerācijas (kā arī visu pārējo dalībvalstu 
aglomerāciju, uz kurām attiecās šis gala termiņš) atbilstību un neatbilstības gadījumā veiks 
vajadzīgās iniciatīvas, tostarp vajadzības gadījumā pienākumu neizpildes procedūras.”

6. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999, kas saņemta 
2003. gada 27. februārī

„Savos iepriekšējos paziņojumos Komisija ziņoja par pasākumiem, ko tā veikusi, lai 
pārbaudītu Vigo pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbību.

Turklāt Komisija turpina uzraudzīt visu galveno Eiropas aglomerāciju stāvokli attiecībā uz to 
pienākumiem saskaņā ar Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu3. Vigo pilsētai saistošais izpildes termiņš ir 2000. gada 31. decembris. 
No šī datuma aglomerācijām, kurās cilvēku skaits pārsniedz 15 000, ir jābūt aprīkotām ar 
savākšanas un otrreizējās (tas ir, bioloģiskās) attīrīšanas sistēmām.

                                               
1 Padomes 1975. gada 8. decembra Direktīva 76/160/EEK par peldvietu ūdens kvalitāti, OV L 31, 5.2.1976.
2 Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, OV L 135, 
30.5.1991.
3 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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Jāatzīmē, ka saistībā ar horizontālo procedūru pret vairākām dalībvalstīm atbilstīgi EK līguma 
226. pantam, Komisija 2002. gada jūlijā uzsāka pienākumu neizpildes procedūru (atsauces 
Nr. 2002/2113) pret Spāniju par noteiktas informācijas neiesniegšanu, kas bija vajadzīga, lai 
uzraudzītu Direktīvas 91/271/EEK īstenošanu.

Sevišķi attiecībā uz Vigo pilsētu Komisija nesen saņēma divas sūdzības par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu Vigo estuārā un par piesārņojuma līmeni. Sūdzības bija 
vērstas uz nepilnībām pilsētas komunālo notekūdeņu attīrīšanā un ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību. Tāpat tajās tika vērsta uzmanība uz neapmierinošo situāciju dažādās pilsētas 
pludmalēs.

Šo sūdzību izmeklēšanas ietvaros Spānijas iestādēm tika nosūtīta vēstule, lūdzot sniegt 
komentārus par izvirzītajām apsūdzībām un par Kopienas direktīvu par ūdens kvalitāti 
īstenošanu. Šī lieta tika iekļauta arī to pēdējo sanāksmju darba kārtības plānā, kas, piedaloties 
Spānijas iestādēm, notika Madridē 2002. gada 17. un 18. oktobrī saistībā ar sūdzībām un 
pienākumu neizpildes procedūrām vides jomā. Komisija jau ir saņēmusi Spānijas iestāžu 
oficiālu atbildi un pašlaik to pārbauda.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko attīstību.”

7. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999, kas saņemta 
2005. gada 10. februārī

„Papildus saviem iepriekšējiem paziņojumiem Komisija informē Lūgumrakstu komiteju, ka 
savā 2004. gada 7. jūlija sanāksmē tā nolēma saskaņā ar EK līguma 226. pantu uzsākt 
vispusīgu tiesvedību pret Spāniju un sešām citām dalībvalstīm, jo tās nav pildījušas savu 
pienākumu uzstādīt piemērotu vairāku tādu konurbāciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kurās 
cilvēku skaits pārsniedz 15 000.

Komisija nosūtīja Spānijas Karalistei oficiāla paziņojuma vēstuli par to, ka tā nav izpildījusi 
savus pienākumus, ko tai uzliek Direktīvas 91/271/EEK 3. un 4. pants, ietekmējot gandrīz 
200 Spānijas konurbācijas, tostarp Vigo. Tādēļ attiecīgais jautājums tiks iekļauts šajās 
vispārējās pienākumu neizpildes procedūrās.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko attīstību.”

8. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999, kas saņemta 
2006. gada 3. februārī

„Savos iepriekšējos paziņojums Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komiteju par darbību, ko tā veikusi, izskatot šo lūgumrakstu kopā ar vairākām citām 
sūdzībām, ko Komisija saņēmusi attiecībā uz Kopienas tiesību aktu neatbilstīgu īstenošanu 
saistībā ar Vigo pilsētas notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu Vigo estuārā, kā arī tā rezultātā 
radušos piesārņojumu.

Kā jau norādīts, Komisija uzsāka pienākumu neizpildes procedūru pret Spānijas Karalisti 
atbilstīgi EK līguma 226. pantam par to, ka tā nepildīja savu pienākumu nodrošināt pienācīgas 



PE287.092v01-00 6/8 CM\782509LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vairākām aglomerācijām, kurās cilvēku skaits pārsniedz 
15 000, tostarp Vigo. Šī situācija atspoguļo Direktīvas 91/271/EEK 3. un 4. panta neatbilstīgu 
īstenošanu. Ņemot to vērā, šis lūgumraksts tiek izskatīts saistībā ar pašreizējo vispārējo 
pienākumu neizpildes procedūru.

Turklāt jāatzīmē, ka saistībā ar pienākumu neizpildes procedūru, kas uzsākta sūdzības 
Nr. 2000/4432 rezultātā, jo īpaši attiecībā uz Vigo estuāru, Komisija iesniedza prasību pret 
Spāniju par pienākumu nepildīšanu (lieta C-26/04). Tiesa savā 2005. gada 15. decembra 
spriedumā lēma daļēji par labu Komisijai, paziņojot, ka, „neizstrādājot programmu 
piesārņojuma samazināšanai ūdeņos, no kuriem iegūst čaulgliemjus Ría de Vigo, Spānijas 
Karaliste nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek Padomes 1979. gada 30. oktobra 
Direktīvas 79/923/EEK par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus, 
5. pants”.

Komisija sazinājās ar Spānijas iestādēm, pieprasot tām pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai 
pakļautos Tiesas spriedumam un Kopienas vides tiesību aktiem.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko attīstību.”

9. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999, kas saņemta 
2006. gada 30. augustā

„Komisijas iepriekšējā paziņojumā Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja tika informēta 
par darbību, ko Komisija veikusi attiecībā uz Vigo municipalitātes komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu un piesārņojuma līmeni, ko rada notekūdeņu novadīšana Vigo estuārā.

Jāpatur prātā, ka īpašā situācija attiecībā uz Vigo ir iekļauta horizontālajā pienākumu 
neizpildes procedūrā, ko Komisija uzsākusi pret Spāniju saskaņā ar EK līguma 226. pantu, un 
pašlaik tiek sagatavota pārkāpumu procedūra par to, ka Spānija neuzstādīja piemērotu ūdens 
attīrīšanas iekārtu, kā tas bija jāizdara attiecībā uz aglomerācijām, kurās cilvēku skaits 
pārsniedz 15 000, tostarp Vigo, tādā veidā Spānija atbilstīgi neīstenoja 
Direktīvas 91/271/EEK 3. un 4. pantu. 

Komisija 2006. gada 11. janvārī jautāja Spānijas iestādēm, kādus pasākumus tās plāno īstenot, 
lai pakļautos Tiesas 2005. gada 15. decembra spriedumam (lieta C-26-04), ar kuru saskaņā 
Spānija neizpildīja savus pienākumus, ko tai uzliek Padomes 1979. gada 30. oktobra 
Direktīvas 79/923/EEK par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus, 
5. pants, nepieņemot programmas piesārņojuma līmeņa samazināšanai Vigo estuāra ūdeņos, 
no kuriem iegūst čaulgliemjus.

Attiecīgās iestādes sniedza atbildi 2006. gada 11. aprīlī, un Komisija 2006. gada 19. maijā 
organizēja sanāksmi ar šo iestāžu piedalīšanos. Komisija joprojām izskata šo iestāžu atbildi.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko attīstību.”

10. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

„Iepriekšējos paziņojumos Lūgumrakstu komitejai Komisija sniedza informāciju par 
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dažādiem pasākumiem, ko tā veikusi attiecībā uz Vigo komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas darbību, ūdens novadīšanu un piesārņojumu estuārā.

Komisija paskaidroja, ka specifiskā situācija saistībā ar komunālo notekūdeņu neattīrīšanu 
Vigo tika risināta saskaņā ar pašreizējo horizontālo pienākumu neizpildes procedūru, kas 
uzsākta pret Spānijas Karalisti par Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 3. un 4. panta nepareizu piemērošanu.

Attiecībā uz Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 15. decembra (lieta C-26/04 Komisija pret 
Spānijas Karalisti) sprieduma īstenošanu Komisija 2006. gada 15. decembrī nosūtīja Spānijai 
oficiāla paziņojuma vēstuli Nr. 228. Tas tika izdarīts, secinot, ka Spānijas iestādes nav 
pieņēmušas tādu programmu ūdeņu piesārņojuma samazināšanai Vigo estuārā, no kuriem 
iegūst čaulgliemjus, lai sasniegtu Padomes 1979. gada 30. oktobra Direktīvas 79/923/EEK par 
kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus2, 5. pantā noteikto divkāršo 
mērķi, proti, vispārīgi samazināt piesārņojumu un nodrošināt, ka noteiktie ūdeņi paredzētajā 
periodā atbilst gan vērtībām, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 3. pantu, gan attiecīgā 
pielikuma G un I ailē iekļautajiem komentāriem.

Spānija uz oficiālā paziņojuma vēstuli Nr. 228 atbildēja 2007. gada 13. martā. Komisijas 
dienesti pašlaik pārbauda šo atbildi un noteikti informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs 
izmeklēšanas rezultātiem.”

11. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0260/1999 un Nr. 0462/2006, 
kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Pamatojoties uz iepriekšējām atbildēm attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 260/1999 un 
Nr. 462/2006, Komisija informē Lūgumrakstu komiteju, ka saistībā ar Eiropas Kopienas 
Tiesas sprieduma izpildi lietā C–26/043 par programmas piesārņojuma mazināšanai 
nepieņemšanu attiecībā uz Vigo estuāra ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus, Spānija ir 
izveidojusi programmu piesārņojuma mazināšanai atbilstīgi Direktīvas 79/923/EEK4

5. pantam. Programmā noteica dažāda veida izplūdes un piesārņojuma avotus Čaulgliemju 
ūdens direktīvas izpratnē, noteica prasības attiecībā uz paraugu ņemšanu, formulēja īpašas 
darbības šajos ūdeņos un noteica kontroles prasības mehānismus. 

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija uzskatīja, ka varas iestādes ir pilnībā īstenojušas EKT 
spriedumu un tādēļ savā 2007. gada 11. decembra sanāksmē slēdza šo pārkāpuma lietu.

Attiecībā uz īpašo situāciju ar komunālo notekūdeņu attīrīšanas trūkumu Vigo pilsētā 
Komisija atgādina, ka darbība tika veikta saskaņā ar toreiz notiekošo pārkāpuma procedūru 

                                               
1 OV L 135 30.05.1991., 40. lpp.
2 OV L 281 10.11.1979., 47. lpp. (aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Direktīvu 2006/113 par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus (kodificēta versija).
3 Tiesas 2005. gada 15. decembra spriedums lietā C–26/04. OV C 48/4, 25.2.2006.
4 Padomes 1979. gada 30. oktobra Direktīva 79/923/EEK par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no 
kuriem iegūst čaulgliemjus. OV L 281, 10.11.1979.
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pret Spānijas Karalisti par nepareizu Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK 
3. un 4. panta piemērošanu attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu1. 

Apskatāmais jautājums ir direktīvas normu neievērošana lielākajās pilsētās (tostarp Vigo). 
Saskaņā ar direktīvu pilsētu teritorijām ar vairāk kā 15 000 iedzīvotāju bija pienākums līdz 
2000. gadam nodrošināt atbilstošas vākšanas un apstrādes sistēmas. Ņemot vērā, ka tika 
apzinātas 59 direktīvai neatbilstošas pilsētas, Spānijas varas iestādēm 2008. gada 
27. novembrī tika nosūtīta pēdējā brīdinājuma vēstule (argumentēts atzinums).

Komisija turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par šo izmeklēšanu.”

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.


